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Lumea s-aa obiºnuit sã vadã în colecþiile Elie Saab o avanpremierã a
þinutelor prezentate pe covorul roºu la
marile gale din lumea filmului ori a
muzicii. Cea mai recentã colecþie a
sa, din care rochiile de Oscar nu au
lipsit, a fost completatã de creaþii
impecabile, de zi dar ºi de searã, ce
pot fi purtate ºi în afara luminii reflectoarelor. Colecþia pret-aa-pporter este
sutã la sutã franþuzeascã. Dar
designerul libanez poate îmbrãca ºi
femei obiºnuite, nu doar vedete de la
Hollywood. Totuºi, þinutele sale se
potrivesc probabil mai bine într-uun loc
consacrat pentru eleganþa sa.
Elementele-ssemnãturã ale þinutelor
vestimentare ale lui Elie Saab sunt deacum recunoscute: talia perfectã ºi
silueta impecabilã.
Cea mai recentã colecþie a creatorului
de couture din Beirut a adus pe podium ceva din aerul dramatic al cinematografiei anilor ‘60. “În realitate,
este vorba despre frumuseþea femeii,
un lucru sacru pentru noi.Întotdeauna
cãutam materiale fine, ºic, pentru
þinutele de zi deoarece nu se poate sã
ai o zi monotonã. În fiecare þinutã de
zi trebuie sã ai o atingere de couture

ce oferã eleganþã piesei, rochiei. Am
folosit multe materiale grele care sã
confere rochiilor scurte forma ce subliniazã silueta femininã. Nu am mai
avut la fel de multã strãlucire de
aceastã datã, totuºi, nu puteam sã ne
prezentãm fãrã specialitatea nostrã rochiile brodate- dar le-aam diminuat
efectul cu mai multã structurã ºi forme
ascunse fãcând rochiile de searã cu
accent casual. La capitolul accesorii,
la loc de cinste au stat curelele subþiri
ce evidenþiazã talia înaltã, genþile tip
“clutch”, colierele la baza gâtului si
pantofii cu platformã ºi toc cui, prinºi
pe gleznã cu douã rânduri de curele
subþiri “, a explicat designerul în
cadrul unui interviu acordat Paris
Match.
Fireºte, lumea modei cere îndrãznealã
ºi permanentã schimbare iar mulþi
designeri încearcã sã se reinventeze
sezon dupã sezon. Dar, atâta timp cât
actriþele ºi femeile bogate, cu poziþie
socialã de top, continuã sã admire ºi
sã cumpere din magazinele Saab,
Elie nu trebuie sã schimbe nimic din
stilul sãu.
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